
Uw implantaat van BIOTRONIK is 
geïmplanteerd 
Nadat u uw implantaat van 
BIOTRONIK hebt ontvangen, zal uw 
arts u belangrijke informatie geven 
die u nodig hebt voor de registratie 
van het implantaat. Volg het 
download- en registratieproces. 
Wanneer uw implantaat om enige 
reden niet compatibel is met de 
Patient App, wordt u hierover tijdens 
het registratieproces geïnformeerd.

Download de 
BIOTRONIK Patient App
Ga via uw smartphone (Android™ 
8.1 of hoger, iOS 12 of hoger), naar 
de App Store® of Google Play™ 
store. De app is gratis. (Opmerking: 
de app werkt niet op tablets.)

BIOTRONIK Patient App
Download- en registratieproces

De BIOTRONIK Patient App is 
kosteloos beschikbaar voor alle 
patiënten met een implantaat van 
BIOTRONIK dat compatibel is met 
de app.  De volledige functionaliteit 
van de app is beschikbaar als het 

implantaat met het BIOTRONIK 
Home Monitoring®-systeem 
communiceert. Neem contact op 
met uw arts als u vragen heeft over 
BIOTRONIK Home Monitoring.

Dit document beschrijft het 
registratieproces dat u moet 
doorlopen. Laten we beginnen.

Uw implantaat van 
BIOTRONIK dat 
compatibel is met 
de BIOTRONIK 
Patient App is 
geïmplanteerd.

RegistrerenDownload de 
BIOTRONIK 
Patient App

Bevestig uw 
registratie via de 
e-mail die u na de 
registratie ontvangt

Login en ga aan de slag 
met de Patient App

Stappen om aan de slag te gaan

Aan de slag met de BIOTRONIK Patient App
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BIOTRONIK
Patient App
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Bevestig uw registratie
Tijdens het registratieproces, 
verstuurt u uw registratie – hierna 
ontvangt u een e-mail met daarin 
een activeringslink. Nadat u op deze 
activeringslink hebt geklikt, is uw 
registratie voltooid.

Login en ga aan de slag met de app
Nadat uw registratie is voltooid, kunt 
u zich met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord aanmelden.

Implantable cardiac monitor 

patient ID card

Patientenausweis 

implantierbarer Herzmonitor

Carte de porteur 

de moniteur cardiaque

Tarjeta de identificación del paciente 

con monitor cardiaco implantable

Scheda identificativa paziente

con monitor cardiaco impiantabile

Cartão de identificação 

do monitor cardíaco implantável 
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For further information, see 
www.biotronik.com/patients

Weitere Informationen finden Sie unter
www.biotronik.com/patienten

Vous trouverez plus d’informations à
www.biotronik.com/patients_FR

Encontrará más información en 
www.biotronik.com/pacientes_ES 

Per ulteriori informazioni, vedi  
www.biotronik.com/pazienti 

Encontrará mais informações em  
www.biotronik.com/pacientes

Patient data · Patientendaten · 
Données du patient

Mrs./Mr. · Frau/Herr · Mme./M.

Date of birth · Geburtsdatum · Date de naissance

Address · Anschrift · Domicile

Phone · Telefon · Téléphone

Inform in case of emergency · Im Notfall benachrichtigen · 
Personne à prévenir en cas d’urgence 

Address of clinic · Klinikanschrift · Centre d’implantation 

Attending physician · Behandelnder Arzt · Cardiologue traitant

Phone · Telefon · Téléphone

Family doctor · Hausarzt · Médecin traitant

Phone · Telefon · Téléphone

 

ICM · ICM · MCI 
 
Manufacturer, Type, Serial no. 
Hersteller, Modell, Seriennummer 
Fabricant, Modèle, N° série

Implantation date · Implantationsdatum · Date d’implantation

  First implantation · Erstimplantation · Primo-implantation
 Re-implantation · Reimplantation · Remplacement

Indication · Indikation · Indication

Comments · Kommentare · Commentaires
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BIOTRONIK  
CardioMessenger

Patiënten- 
pas

Alle andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin / Germany
www.biotronik.com

© BIOTRONIK SE & Co. KG
Alle rechten voorbehouden. Specifi-
caties zijn onderhevig aan wijziging,  
herziening en verbetering.21
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Internationale 
implantaatkaart

International  
Implant Card
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Date of Implantation
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International  
Implant Card
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Patient App 
QR-code

Serie- 
nummer

Als u hulp nodig hebt bij de download van uw BIOTRONIK Patient App 
en de voltooiing van uw registratie, kunt u contact opnemen met de 
BIOTRONIK Health Services Customer Service Center. 
patientapp.support@biotronik.com

Hebt u hulp nodig?

MD

REF

UDI

MR

SN

Edora 8 HF-T QP

407137

UDI-DI: 04035479147563

1234567890

0123

Edora 9 HF-T QP
SN MR

PID 92

1234567890

Bedankt

U hebt zich geregistreerd voor de 
BIOTRONIK Patient App. We 
hebben u een e-mail gestuurd met 
een activeringslink.

Controleer uw postvak en activeer 
uw gebruikersaccount.

Na het activeren van uw account, 
kunt u verder gaan met het 
inloggen.

Inloggen

CardioMessenger
Matrixcode
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Registreren
Voor de registratie heeft u uw patiëntenpas of uw 
internationale implantaatkaart nodig. Als deze pas een 
QR-code heeft voor de Patient App (zie      ), heeft u deze 
code tijdens het registratieproces nodig. Zo niet, dan 
heeft u het serienummer van uw implantaat (zie      ) en 
de matrixcode van uw CardioMessenger (zie      ) nodig 
voor de registratie. De matrixcode staat op de achterkant 
van de CardioMessenger.

Wilt u de Patient App
toestaan om foto's te 
maken en films op te 
nemen?

AFWIJZEN TOESTAAN

De app vraagt om 
toestemming om de 
camera van uw 
smartphone te 
gebruiken. Dit is nodig 
voor het scannen van de 
QR-code of matrixcode.
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